Beleidsregels verkeer en vervoer/overige verkeersmaatregelen
2005 (en verder)
1. Beleidsterrein
Beleidstaak: Verkeer en vervoer
Beheerstaak: Overige verkeersmaatregelen, onderdeel verkeersveiligheid,
functienummer 211.90
2. Aanleiding subsidie
Zowel in het kader van de algemene veiligheid en politietaken als in het
kader van het wegbeheer binnen en buiten de bebouwde kom, heeft de
gemeente tot taak het bewaken en verbeteren van de veiligheid voor
verkeersdeelnemers. Bij de beleidsadvisering laat de gemeente zich
structureel ondersteunen door 3VO als externe organisatie en incidenteel
door de Fietsersbond.
3. Uitgangspunten voor beleid
Het verkeersveiligheidsbeleid is breed van opzet in die zin, dat het zowel
educatieve en voorlichtingsactiviteiten omvat als fysieke maatregelen.
4. Instellingen
3VO en Fietsersbond
5. Doelstelling
Het verbeteren van de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers en het
bevorderen van het fietsgebruik en bevorderen van verkeerseducatie.
6. Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente, met speciale aandacht voor het
basisonderwijs.
7. Beoogd effect en termijn waarop dit bereikt moet worden.
Het bevorderen van de verkeersveiligheid en het gebruik van de fiets is een
doorlopend punt van aandacht.
8. Producten/prestaties
Voor wat betreft de verkeersveiligheid en 3VO wordt jaarlijks het volgende
verwacht:
a. onderwijs
het organiseren en begeleiden van het verkeersexamen t.b.v. de groepen 7 in
het basisonderwijs van Zeewolde
b. advisering
deelname in de verkeerscommissie, die het gemeentebestuur adviseert op
het gebied van de verkeersveiligheid
c. promotieactiviteiten
- eenmaal per jaar d.m.v. een promotiestand de verkeersveiligheid onder de
aandacht brengen van de bevolking
- eenmaal per jaar bij de aanvang van het nieuwe schooljaar de start hiervan
onder de aandacht brengen van de automobilisten (actie: de scholen
gaan weer van start)
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- meermalen per jaar aanleveren van affiches ten behoeve van het uitdragen
van landelijke verkeerscampagnes
Voor wat betreft het bevorderen van het gebruik van de fiets:
het ontplooien van voorlichtingsactiviteiten op afroep door de gemeente.
9. Subsidiegrondslag
Verkeersveiligheid: in overleg met de instelling jaarlijks nader te bepalen
Bevorderen fietsgebruik: in overleg met de instelling per activiteit
Uitgangspunt bij indexering is dat het budget 100% prijsgevoelig is.
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